Број освојених поена

1.

2.

3.

4.

5.

Ако вам је потребна помоћ ватрогасаца, треба да позовете број:
а) 191

г) 194

б) 192

д) 195

в) 193

ђ) 196

Из џубокса се чује:

1 поен

1 поен

а) изабрана песма

г) звоно телефона

б) звук мотора

д) противпожарни аларм

в) плач бебе

ђ) пуцањ пиштоља

Назив светског бестселера који је написао Фредрик Бакман је Човек звани...:
а) Тео

г) Ное

б) Лео

д) Емо

в) Уве

ђ) Џон

Чакшире су врста:

1 поен

1 поен

а) ципела

г) грабуља

б) панталона

д) сабље

в) наочара

ђ) мердевина

Пиња колада је:

1 поен

а) име мексичке сликарке

г) камена брана на улазу у пристаниште

б) име једног од Колумбових бродова

д) врста зимзеленог дрвета

в) богато украшен антички стуб

ђ) врста алкохолног пића
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6.

7.

8.

9.

Менхетн се налази у:

1 поен

а) Њујорку

г) Мелбурну

б) Лондону

д) Лос Анђелесу

в) Вашингтону

ђ) Сиднеју

Луна је други назив за:

1 поен

а) Месец

г) Земљу

б) Венеру

д) Сатурн

в) Сунце

ђ) Марс

Лондонски музеј Мадам Тисо познат је по:

1 поен

а) воштаним фигурама

г) уникатним лепезама

б) женским огрлицама

д) Фабержеовим јајима

в) плишаним играчкама

ђ) женским ципелама

Друштвена мрежа чији је симбол плава птица назива се:

1 поен

а) SnapChat

г) Twitter

б) Instagram

д) Facebook

в) WhatsApp

ђ) Reddit

10. Светско првенство у фудбалу ове године одржано је у:

1 поен

а) Француској

г) Бразилу

б) Немачкој

д) Кини

в) Јапану

ђ) Русији

11. Дан жена, 8. март, обележава се у знак сећања на борбу жена за своја права која се десила:
а) крајем 18. века

г) средином 19. века

б) средином 18. века

д) почетком 20. века

в) почетком 19. века

ђ) крајем 20. века

12. Венди, Џон, Мајкл и пас Нана су ликови из романа:

1 поен

1 поен

а) Том Сојер

г) Пипи Дуга Чарапа

б) Чаробњак из Оза

д) Хајди

в) Петар Пан

ђ) Хаклбери Фин

13. Бања Ковиљача се налази у близини:

1 поен

а) Ковина

г) Лознице

б) Крагујевца

д) Апатина

в) Зајечара

ђ) Куршумлије
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14. Када се број 643 подели бројем 0,1 добије се број:

1 поен

а) 64,3

г) 643

б) 6,43

д) 6430

в) 0,643

ђ) 634

15. Које од наведених позоришта се не налази у Београду?

1 поен

а) Звездара театар

г) Битеф театар

б) Српско народно позориште

д) Позориште Бошко Буха

в) Југословенско драмско позориште

ђ) Позориште на Теразијама

16. Аја Софија се налази у:

1 поен

а) Будимпешти

г) Истанбулу

б) Мадриду

д) Атини

в) Риму

ђ) Бечу

17. Сирано де Бержерак је био познат по:

1 поен

а) брзим ногама

г) кроткој нарави

б) дугој коси

д) кукавичлуку

в) златним прстима

ђ) великом носу

18. Бела голубица је симбол:

1 поен

а) љубави

г) мира

б) невиности

д) лепоте

в) пријатељства

ђ) предаје

19. Ако слетите на аеродром Хитроу, налазите се у:

1 поен

а) Франкфурту

г) Паризу

б) Лондону

д) Бриселу

в) Амстердаму

ђ) Риму

20. Када за неког мушкарца кажемо да је као Отело, то значи да је он:
а) похлепан

г) вредан

б) лењ

д) љубоморан

в) неустрашив

ђ) весео

21. Геријатар лечи:

1 поен

1 поен

а) новорођенчад

г) старе људе

б) малу децу

д) спортисте

в) трудне жене

ђ) ни један од понуђених одговора

22. Природно станиште коале је у:

1 поен

а) Азији

г) Северној Америци

б) Африци

д) Аустралији

в) Јужној Америци

ђ) Европи
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23. Спелеолог истражује:

1 поен

а) биљни свет

г) пећине

б) народне обичаје

д) прашуме

в) океане

ђ) животињски свет

24. Ако хоћете да на компјутеру текст куцате великим словима, притиснућете дугме:
а) Tab

г) Pg Dn

б) Enter

д) Caps Lock

в) Pg Up

ђ) Ctrl

25. Балалајка је:

1 поен

1 поен

а) врста народне руске приче

г) врста музичког инструмента

б) дрвена лутка

д) сеоска кућа

в) монголска народна ношња

ђ) језеро у Сибиру

26. У медицини се замењивање болесног органа здравим назива:
а) транспирација

г) трансакција

б) трансплатација

д) транслокација

в) транспозиција

ђ) трансфузија

27. Либела се користи у:

1 поен

1 поен

а) планинарству

г) сликарству

б) грнчарству

д) грађевинарству

в) музици

ђ) воћарству

28. Ромео и Јулија живели су у:

1 поен

а) Италији

г) Француској

б) Енглеској

д) Немачкој

в) Данској

ђ) Шпанији

29. Торзо је:

1 поен

а) погрдна реч

г) штап за мерење дужине

б) назив сазвежђа

д) труп без удова

в) крзнена капа

ђ) трпеза

30. Аутор чувене слике Герника је:

1 поен

а) Леонардо да Винчи

г) Пабло Пикасо

б) Андреј Рубљов

д) Салвадор Дали

в) Пол Гоген

ђ) Едгар Мане
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